
1

Como promover uma educação para compreensão

PRÁTICAS ATIVAS PARA 
NÃO ESQUECER MAIS! 
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A cada dia que passa, mais educadores constatam em suas rotinas que aquela 
forma de aprendizagem-padrão tão amplamente explorada em sala de aula 
já está obsoleta. A nova geração de estudantes nasceu em um meio em 
que a quantidade de informações difundidas (e não a qualidade delas) rege 
o conhecimento. A globalização – e junto a ela a amplitude de informações 
da internet e o advento da tecnologia – abriu as portas para que esses nativos 
digitais descubram sozinhos um mundo novo de aprendizagem. 

Atualmente, segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil, 81% 
dos jovens utilizam a internet para pesquisas de trabalhos escolares. 
Esses estudantes precisam de um acompanhamento que os direcione, 
apontando caminhos que sejam relevantes e significativos para suas 
realidades e necessidades. Cada estudante responde a estímulos de forma 
diferente. Cada um deles tem interesses, aptidões e necessidades que variam 
conforme suas histórias de vida e habilidades. Para que esse aprendizado
seja verdadeiramente efetivo, os alunos e alunas precisam ser estimulados 
cognitivamente e se sentir engajados  com o conteúdo, conforme comprova 
o estudo OECD Education Working Papers.

Certamente você já deve ter ouvido falar no termo “aluno protagonista”. 
Despertar o interesse dos estudantes pelo conhecimento é papel dos 
educadores e educadoras e muitas são as formas de incentivá-los ao 
aprendizado, de uma maneira que eles se sintam proprietários do conteúdo. 
Estratégias para inovar em sala, como dinâmicas e aulas práticas, podem 
reduzir nos estudantes a sensação de estranhamento à disciplina, o que 
desenvolve uma maior compreensão e um gosto pelo conteúdo da matéria.  

Então, como promover uma educação voltada para a compreensão? 
Pensando nesse desafio, reunimos neste livro o passo a passo de práticas 
educacionais contemporâneas fundamentais para tornarmos nossos 
estudantes protagonistas de seu próprio conhecimento: é o caso 
das rotinas de pensamento do Project Zero, organização educacional 
da Harvard Graduate School of Education, e das metodologias ativas. 
Temos com isso o intuito de te ajudar nessa jornada rumo 
a uma aprendizagem mais ativa.

Boa leitura!
Equipe Geekie

Prefácio
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Um aprendizado com foco no desenvolvimento  

de competências e habilidades, com o uso  

de metodologias e materiais estimulantes,  

é capaz de promover a curiosidade, a reflexão,  

o sucesso acadêmico e a formação de cidadãos  

críticos e criativos, aptos para trabalharem  

de forma colaborativa e comunicativa  

conforme as demandas atuais.

Do aluno engajado  
ao aluno empoderado
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Ajudar educadores visionários a construir escolas 
inovadoras, únicas e diferenciadas, que atendam 
às necessidades e os interesses de cada estudante, 
preparando-o para a vida no século 21.

A missão 
do Geekie 
One é... 

+
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As rotinas de pensamento são estratégias 

que visam tornar o pensamento visível 
no aprendizado. Elas foram criadas pelo 

projeto Visible Thinking no Project Zero 

(Harvard Graduate School of Education). 

Rotinas 
de pensamento

As rotinas de pensamento são:

Práticas de sala de aula desenvolvidas por professores para estimular o pensamento do estudante.

Sequências de três ou quatro passos para direcionar e estruturar o pensamento  
do estudante, no qual cada passo dado se constrói em decorrência do anterior.

Estratégias que ativam ações específicas de pensamento que, quando são aplicadas,
praticadas e repetidas em contextos apropriados, estimulam padrões de pensamento 
que se expandem para diferentes contextos.

O que é o Project Zero? Project Zero é uma organização educacional da 

Harvard Graduate School of Education que promove diversas investigações 

sobre o pensamento, a criatividade e a compreensão, e como apoiá-los entre 

múltiplos contextos. 

O Project Zero consiste em vários projetos, entre eles, o projeto 

Visible Thinking. O pensamento visível é uma abordagem flexível  

baseada em pesquisas que desenvolvem o pensamento do estudante  

em diferentes conteúdos.

Por que tornar o pensamento visível? Usando esses “hábitos de pensar”, 

vez após vez, em sala de aula, e em vários contextos, constrói-se uma cultura 

de pensamento - uma comunidade de aprendizado entre os professores 

e estudantes. 
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As rotinas de pensamento são mais que uma atividade. Não pense nelas 

como algo que tirará tempo de outra matéria ou algo mais a ser feito. 

Pense nas rotinas como estratégias que visam tornar o pensamento visível 

no contexto do aprendizado, e que quando são aplicadas, praticadas 

e repetidas em contextos apropriados estimulam padrões 

de pensamento e reflexão, revelando suas potencialidades. 

As rotinas de 
pensamento 
empoderam...

Explorar as ideias

Descrever

Interpretar

Questionar

Observar

Construir hipóteses

Gerar ideias

Organizar as ideias

Sintetizar

Resumir

Relacionar

Refletir

Determinar a importância

Identificar e compreender  
a ideia central

Fazer conexões

Diferenciar 

As rotinas podem ser divididas em três categorias principais, conforme o seu propósito: 

Professores a estimular o pensamento 
do estudante e ter evidências dos 
pensamentos que estão sendo construídos.

Estudantes a ganhar maior  
autonomia no processo de aprendizado,  
de modo a tornar sua reflexão importante.

Aprofundar as ideias

Argumentar

Desenvolver contra-argumentos

Testar hipóteses

Definir 

Conceituar 

Debater ideias

Comprovar

Desenvolver diferentes perspectivas

Revelar complexidades
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Rotina Ações  de pensamento Aplicação

Manchete Sintetizar, 
compreender a ideia 
central, resumir.

Capturar a essência 
de um assunto, conceito 
ou ideia.

ORGANIZAR AS IDEIAS

Rotina Ações  de pensamento Aplicação

O que te faz 
pensar isso? 

Pensar-Falar-Trocar 
ideias

Pensar-Ouvir-
Debater 
(Educação digital)

Construir 
explicações, 
considerar diferentes 
pontos de vista.

Refletir, considerar 
diferentes pontos 
de vista, desenvolver 
contra-argumentos, 
revelar as complexi-
dades.

Justificar e raciocinar 
com evidências.

Facilitar a aprendizagem 
em grupo, compartilhar 
ideias e procurar padrões.

Levantar argumentos 
sobre o posicionamento; 
adotá-los diante do fato 
em questão.

APROFUNDAR AS IDEIAS

As seguintes rotinas de pensamento são consideradas principais porque 

podem ser usadas em qualquer conteúdo, não importando o ano dos estudantes. 

Use-as de forma contínua e flexível, encaixando-as no seu contexto.

As principais rotinas 
de pensamento

Rotina Ações  de pensamento Aplicação

Ver-Pensar-Perguntar Descrever, interpretar 
e refletir.

Fazer observações 
cuidadosas e interpre-
tações bem pensadas; 
estimular a curiosidade.

EXPLORAR AS IDEIAS

Construir explicações 
e raciocinar com 
evidências.
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Uma rotina que incentiva observações cuidadosas e interpretações 

bem pensadas, além de estimular a curiosidade.

Ações de pensamento: Descrever, interpretar e refletir.

Ver-Pensar-Perguntar

Passos: 
Ver: O que você vê?

Pensar: Que conexões e/ou relações você faz?

Perguntar: Que perguntas você tem?

Aplicação (quando e onde usar?):
Use essa rotina na introdução de um assunto para motivar o interesse dos estudantes. 

Algumas dicas para iniciar essa rotina:
Peça aos estudantes que façam observações sobre um objeto - pode ser uma obra 
de arte, uma imagem, um artesanato ou até mesmo um assunto - e siga com uma 
conversa sobre as reflexões feitas. 

Encoraje-os a embasar suas interpretações em argumentos. Quando os estudantes 
respondem usando como base as três perguntas principais, a rotina de pensamento 
fica mais completa (Eu vejo… Eu relaciono… O que seria…).

As respostas dos estudantes a essa rotina podem ser registradas por escrito, 
de modo que a classe tenha um painel de observações, interpretações e conclusões.

Cap. Sistema Sol, Terra e Lua - 8º ano
Olhar de Cientista (*Imagem de um calendário lunar  
anual, que mostre as várias fases da Lua se repetindo)

Veja: Observe a imagem abaixo. O que você vê nela?
Pense: Poderia existir algum tipo de padrão em 
repetição, nessa imagem? Se sim, tente explicar  
esse padrão.
Pergunte: Reflita sobre o que você acha que essa  
imagem poderia representar.

Exemplo:
Como essa rotina promove a interpretação e a reflexão em Ciências? 
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Manchete

Passos: 
Essa rotina lembra a ideia de manchetes jornalísticas como modo de resumir 
e capturar a essência de um assunto, conceito ou ideia. 

Pensar: Que conexões e/ou relações você faz?

Essa rotina demanda uma questão central.
 Se você precisasse escrever um título (como em manchetes de jornais)  
 para este tópico/assunto, com a intenção de registrar o aspecto mais  
 importante a ser lembrado, qual seria?

Uma segunda questão explora como o pensamento do tópico/assunto  
mudou no decorrer do tempo.
 Como ficaria o seu tema baseado na discussão de hoje? 
 Como ele se diferencia do que você teria dito?

Aplicação (quando e onde usar?):
Use essa rotina para ajudar os estudantes a capturar a essência do assunto que 
está sendo estudado ou discutido. Isso pode envolvê-los em resumir os assun-
tos e chegar a conclusões experimentais.

Algumas dicas para iniciar essa rotina:
Essa rotina é especialmente adequada para o final de uma discussão em aula, 
em que os estudantes tenham explorado o assunto e reunido uma quantidade 
suficiente de novas informações ou opiniões sobre ele.

As respostas dos estudantes a essa rotina podem ser registradas em uma 
lista, para que o professor e os estudantes possam avaliá-las posteriormente 
e extrair delas interpretações ou conclusões.

Exemplo: Como essa rotina promove a compreensão da ideia central?
Se você precisasse escrever uma manchete de jornal para o DESIGN 
THINKING com a intenção de registrar o aspecto mais importante 
a ser lembrado, qual seria?

Perceber as necessidades do cliente de modo a criar o melhor produto para ele.

01

02

Uma rotina que captura a essência de um assunto, conceito ou ideia.

Ações de pensamento: Sintetizar, compreender a ideia central, resumir. 
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Uma rotina para justificar e raciocinar com evidências.

Ações de pensamento: Construir explicações e raciocinar com evidências.

O que te faz pensar isso?

Passos: 
Pergunte aos estudantes “O que te faz pensar isso?”, para ajudá-los 
a construir suas explicações.

Faça uma segunda pergunta: “Com base em quê você pensou isso?”, 
para que eles possam construir seus argumentos.

Aplicação (quando e onde usar?): 
Essa rotina promove o raciocínio com base em evidências, pois estimula 
os estudantes a compartilharem suas interpretações e a considerarem 
as diferentes perspectivas .

Algumas dicas para iniciar essa rotina:
Essa rotina é flexível e pode ser adaptada a qualquer contexto. 
Serve também para complementar as outras rotinas. Pode ser 
feita de forma escrita e/ou oralmente. 
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Cap. Introdução à estatística - 6º Ano
Como esse assunto é muito importante para a aula de Geografia, vamos ajudá-lo a entender melhor 

as informações contidas no gráfico.

Investigue!
Junte-se com seus colegas e responda:

De que trata este gráfico?

Você consegue identificar três conjuntos de dados numéricos nesse gráfico?  
O que cada um desses conjuntos representa no contexto do gráfico? 

Você acredita que, de acordo com os dados apresentados, a situação na Terra estaria melhorando ou 

piorando? O que te faz pensar isso?

O que estaria causando tamanha mudança nas condições climáticas do planeta? 

Como você acha que esse gráfico foi construído? 

O que te faz pensar isso?

Exemplo:
Como essa rotina promove a construção de explicações e o raciocínio com evidências 
em Matemática?
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Uma rotina que facilita a aprendizagem em grupo, a troca de ideias  

e a busca por padrões.

Ações de pensamento: Construir explicações, considerar diferentes  

pontos de vista. 

Pensar-Falar-Trocar ideias

Aplicação (quando e onde usar?): 
Essa rotina promove o trabalho em grupo de forma ativa. Ela encoraja  
os estudantes a refletir sobre uma provocação, a ouvir atentamente as ideias 
e as explicações do grupo e a colaborar para identificar os temas comuns. 

Algumas dicas para iniciar essa rotina:
Essa rotina pode ser aplicada para trabalhar em grupo um conceito ou uma 
ideia em seu contexto. Direcione os grupos para selecionar as palavras-chave 
que descrevem os padrões identificados.  Compartilhe-as com toda a classe.

As palavras-chave de cada grupo podem ser registradas em uma lista para 
refinar os temas comuns entre elas.

Essa rotina desenvolve os papéis do grupo: apresentador, ouvinte, 
uma pessoa para marcar o tempo.

Passos: 

Pensar - Trabalho independente 
 Os estudantes refletem e respondem uma pergunta  
 relacionada a uma provocação.

Falar - Os estudantes se revezam para compartilhar
 O primeiro estudante compartilha (1-2 min).

 Depois, os ouvintes podem questioná-lo para 
 esclarecer dúvidas e levantar suposições (1 min).

 O processo se repete com cada estudante do grupo (2-4 min).

Trocar ideias - Trabalho em grupo 
 Depois de apresentar suas ideias (o passo de Falar), 
 os estudantes identificam os temas que estão se repetindo.
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Uma rotina que trabalha temas que costumam gerar discussões bilaterais 

ou que dão margem a posicionamentos opostos ou contrários.

Ações de pensamento: Refletir, considerar diferentes pontos de vista, 

desenvolver contra-argumentos, revelar as complexidades. 

Pensar-Ouvir-Debater 
(Educação digital)

Passos:
Introduza o tema da aula para a sala e, em seguida, apresente o dilema em 
questão. Por exemplo: “Vacinas com apoio da realidade virtual são benéficas ou 
prejudiciais para crianças?”
 
Pensar - Trabalho independente 
 Feita a introdução e lançada a pergunta, convide os estudantes 
 a pensar por um tempo pré-determinado. 

 Os estudantes podem ser incentivados a tomar nota  
 do que pensam, dos argumentos que conseguem levantar 
 e sobre o posicionamento que irão adotar diante do fato em questão.

Ouvir - Os estudantes compartilham seus pontos de vista
 Feita a reflexão individual, convide cada estudante a ouvir
 o que o outro tem a dizer sobre o tema.

 Divida a turma em dois grupos de igual número, que formarão 
 dois grandes círculos, um dentro do outro, em que cada pessoa 
 se posiciona de frente uma para a outra.

 Defina qual ponto de vista cada círculo irá representar. 
 Ex.: O círculo de dentro levanta pontos favoráveis, enquanto 
 o círculo de fora levanta pontos contrários ao tema.

 Rodadas de 2 minutos. No primeiro minuto, um círculo 
 fala e o outro escuta; no segundo minuto, o outro círculo fala 
 e o primeiro escuta.

 Na sequência, apenas um dos círculos deverá girar à direita, 
 de modo que cada estudante fique de frente para uma nova pessoa.
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Debater - Definir os argumentos de convencimento a serem levantados  
para a turma 
 A turma se divide em dois grupos. A divisão é feita de acordo  
 com a conclusão que todos tirarem ao final dos processos 
 de Pensar e de Ouvir.

 Cada grupo elege o seu representante para falar. É concedido 
 um tempo para que cada grupo defina seus argumentos de 
 convencimento a serem levantados para a turma e, assim, 
 inicia-se o debate.

Pensar-Ouvir-Debater (Educação digital)

Aplicação (quando e onde usar?): 
Essa rotina encoraja os estudantes a levantar argumentos sobre 
o posicionamento. O objetivo do debate é dotar os estudantes 
de uma visão argumentativa, para que todos possam enxergar 
os diferentes pontos de vista que existem sobre cada história.

Notas relevantes sobre pensar-ouvir-debater:
 Não havendo número par de alunos, pode haver uma adaptação  
 e a criação de um trio;

 Pode ser que o tema abra margem para diversos pontos 
 de vista diferentes, então, incentive a formação de mais 
 grupos no debate;

 Se, ao final da dinâmica da escuta, a turma adotar 
 um posicionamento unânime ou quase unânime, 
 mantenha como grupos os dois círculos da roda;

 Para organização e melhor controle dos tempos, 
 sugere-se o uso de um timer;

 Finalizado o debate, a turma inteira deve se reunir para 
 a discussão final. Neste momento, é possível fazer uma 
 rodada de feedback com cada um dos grupos e entre os colegas.

 Ao final, incentive que os alunos expressem as conclusões 
 que tiraram da atividade realizada de forma oral e/ou escrita.
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As seguintes metodologias ativas são práticas teóricas 

consolidadas e estruturadas que transformam a sala de 

aula de forma mais ativa. 

Metodologias ativas
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Metodologias ativas

Aplicação (quando e onde usar?): 
O professor conduz a reflexão sobre o tema de maneira a possibilitar a construção 
de conhecimento de forma relevante para o aluno, que é o protagonista do processo. 
Essa estrutura ressignifica o papel do aluno, promovendo o desenvolvimento 
de uma aprendizagem ativa e investigativa.

Sala de aula invertida
 
“Os alunos aprendem o conteúdo em suas próprias casas, por meio de videoaulas ou outros 
recursos interativos, como games ou arquivos de áudio. A sala de aula é usada para a realização 
de exercícios, atividades em grupo e a realização de projetos. O professor aproveita para tirar 
dúvidas, aprofundar o tema e estimular discussões.” 
Porvir

http://futura.org.br/trilhas-do-conhecimento/o-que-e-sala-de-aula-invertida/#
http://porvir.org/ensino-hibrido-ou-blended-learning/
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Aplicação (quando e onde usar?): 
Sempre que fizer sentido, o professor realiza atividades diversificadas em sala simultaneamente, 
de tal forma que cada estação apresente um objetivo de compreensão próprio. O professor 
elabora atividades distintas para cada estação ou ilha de aprendizado utilizando o ensino híbrido, 
e determina evidências para cada uma das estações para a conferência da aprendizagem.  

Rotação por estações
 
“O primeiro modelo, de rotação, é aquele em que, dentro de um curso ou uma disciplina 
(ex.: Matemática), os alunos se revezam entre atividades pré-determinadas, sendo uma delas 
necessariamente virtual. Na rotação por estações, diferentes atividades são propostas durante 
uma aula. A turma é dividida em subgrupos, que se revezam nas tarefas.” 
Porvir

http://info.geekie.com.br/infografico-estacoes-aprendizado/
 http://porvir.org/especiais/personalizacao/#indice
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As escolas parceiras da Geekie têm acesso a modelos 
elaborados especialmente por nossa equipe pedagógica 
para ajudar na aplicação dessas práticas ativas.

Gostaria de se tornar um parceiro? 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

https://materiais.geekie.com.br/conheca-solucoes-geekie
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Obrigado por chegar ao final deste e-book! 

Esperamos que o conteúdo tenha te ajudado a desenvolver e aperfeiçoar 
suas práticas pedagógicas. Fique à vontade para compartilhar este material 
e seu aprendizado com outros educadores, afinal, são iniciativas como essa 
que colaboram para uma melhoria da educação.

Que tal aplicar essas práticas em sala de uma maneira ainda mais efetiva? 
O convidamos a conhecer o Geekie One, nossa iniciativa que oferece 
conteúdo constantemente atualizado e que instiga o interesse do aluno, 
integrado a diferentes recursos de aprendizagem.

Um abraço,
Equipe Geekie

QUERO CONHECER O GEEKIE ONE

http://geekieone.com.br/
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